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    Emlékeztető  

 
Tárgy: A Fejér Megyei Mérnöki Kamara elnökségi ülés 
Helyszín, időpont: Video tanácskozás, 2021.05.03. 
Jelen vannak:  

Dr. Szepes András elnök 
Klein Pál alelnök 
Kóczán Gábor elnökségi tag 
Polányi Péter elnökségi tag 
Szigetiné László Erika elnökségi tag 
Török Tibor elnökségi tag 
Téglás Zoltán elnökségi tag (az ülés közben csatlakozott) 
Karászi Gáspár felügyelő bizottság elnök 
Grimm Viktor szakcsoport vez. 
Kiss Tamás szakcsoport vez.   
Hullay Gyula szakcsoport vez. 

  Kumánovics György titkár 
  Pálfiné Nagy Mária irodavezető 
 
Dr. Szepes András Elnök úr (továbbiakban Elnök) köszöntötte az ülés részt vevőit. Bejelentette, hogy 
elfoglaltságukra hivatkozva Gergely Edit és Schlett Ferenc jelezték távol maradásukat. Megállapította, 
hogy az elnökségi ülés határozatképes. A videokonferenciát a Microsoft Teams szoftver alkalmazásával 
tartottuk. 
 

 
 

1. Az Elnök tájékozatója az előző elnökségi ülés óta történtekről  
 
Az MMK Választmányi ülésének dokumentumait az ülés résztvevői megkapták. Török T. tett 
észrevételt a magas MMK iroda bérleti díjjal kapcsolatban, ami a beköltözéskori díjnak már a 
kétszerese. 
Az Elnök elmondta, hogy egy korábbi javaslat szerint hitelfelvételből vásárolt ingatlan 
esetében összevetve a 10 évi bérleti díjjal, saját ingatlant lehetne szerezni. Erre az MMK –tól az 
a válasz érkezett, hogy a Bp-i kamarával a közös elhelyezés olyan előnyökkel jár, amit nem 
célszerű feladni.  
A kormány részéről Barsiné Pataki Etelka elnök idejében érkezett egy megkeresés állami 
ingatlan átadására, de az volt a kamara álláspontja, hogy drága a felújítása a felkínált épületnek, 
ezért elutasították. Az Építész kamara elfogadta a számára ajálott épületet, így ők a tulajdonolt 
épületben dolgoznak. 
 
A Választmányi ülésen az ez évi Küldöttgyűlés megszervezése vitát váltott ki. Az 
előterjesztett javaslat, a rendkívüli helyzet megszüntetése után kontakt ülés formájában kell a 
választásokat megszervezni. 
A vita a szavazás módját érintette, szavazógéppel vagy hagyományosan papír alapú szavazással 
történjen a választás. Ez utóbbi mellett az idősebb küldöttekre való hivatkozással érveltek.  
A Választmány egyetértett azzal, hogy a Küldöttgyűlést személyes részvétellel, majd a 
vírushelyzettől függő időpontban kell megtartani. A szavazás módját, majd amikor szükséges 
megvitatják, eldöntik. 
Az MMK 2020. évi Beszámolójának vitája „sima” volt, alapvető kérdések nem merültek fel. 
A TEF javaslatát Zalavári István terjesztetette elő, miszerint a 2022-es költségvetés ne 
tartalmazza az 5000 Ft tagdíjemelést. Az új Alapszabály amúgy is a minimálbérhez köti a 
tagdíjat, ezért célszerű az emelést elnapolni. A Választmány a javaslattal egyetértett. 
 
A hozzászólásában Török T. a gépi szavazás, Szigetiné L. Erika a papír alpú szavazás mellett 
érveltek. 
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A kamaránk Választási Jelölő Bizottságának tájékoztatására nem kerülhet sor, mert 
Hajnal János a bizottság elnöke az Elnök megkeresésére nem válaszolt. 
A titkár kapcsolatban van a bizottsággal, átadta a tisztségviselőknek az ülések jelenléti 
dokumentumait, ami a jelölések véglegesítéséhez szükséges Remélhetőleg hamarosan 
kiküldésre kerülnek az elfogadói nyilatkozatok majd azok beérkezése után lehet a jelölteket 
megnevezni. 
 

2. 2021. november 8-án 25 éves a kamaránk 
 

Az Elnök feltette a kérdést, rendezzünk-e ez alkalomból egy emlékülést? 
Szigetiné L. Erika; igen 
Klein P.; igen, hasonlóan a 20. évihez 
Török T.; díszülést javasol és annak keretében egy előadást is szervezzünk. 
Polányi P. javasolja az M-8-as autópálya lehetséges nyomvonalairól tartsunk ismertetést, 
amihez előadót is tud szervezni. 
Elnök; érdekes téma lehet az új ingatlannyilvántartás, a 3D nyilvántarás bevezetése, amihez új 
térképrendszert hoznak létre. 
A rendezvényre a Székesfehérvári Polgármesteri Hivatal dísztermét lenne célszerű igényelni, ez 
ügyben Dr. Cser Palkovics Andrást meg fogja keresni.  
Egyetértés alakult ki a résztvevők között az emlékülés negszervezésében, időpontul a 
november 8-át jelölték ki.  
Polányi Péter vállalta, hogy az általa javsolt előadásra az elképzelt előadót megkeresi. 
 

3. Tagsági ügyek, jogosultságok 

 Kérelem Javaslat 

Földi Tamás 
átjegyzés másik 
kamarából tagfelvétel 

20/2021. (05.03.) számú Elnökségi Határozat 

A kérelmező tagfelvételét az Elnökség 7 fő igen, 0 fő nem, 0 fő tartózkodás mellett elfogadta, 
mivel a törvényben előírt feltételeknek megfelelnek. 

 

A beérkezett tervezői, szakértői jogosultság iránti kérelmeket áttekintve az elnökség a következő 
véleményt adta: 

Kamarai szám Név Kért 
jogosultság 

Vélemény 

07-01482 Dr. Petrus József Csaba SZKV-hu szakmai gyakorlat nem megfelelő 
elutasítás 

07-01476 Szigeti-Szász Anna VZ-VKG szakmai gyakorlat nem megfelelő 
elutasítás 

07-01476 Szigeti-Szász Anna VZ-TEL, TER szakmai gyakorlat megfelelő 

07-01452 Für Tamás Mb2, Mb5-Sz szakmai gyakorlat megfelelő 

07-1149 Polonyi Dániel GT szamai gyakorlat megfelelő 

 
4. Egyéb kérdések 

Polányi Péter bejelentette, hogy közutas szakmai napot szerveznek május 29-én (a vírushelyzet 
miatt az időpont változhat). A rendezvény szabadtéri „kerti rendezvény” lesz a megye, a város 
közúthálózata lesz a témája az előadásoknak. A rendezvényhez – nem kamarai továbbképzés - a 
kamara támogatását kéri. 
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Elnök,; 50.000 Ft támogatást javasolt, amivel az elnökség egyetértett. 
 
Az elnökség a 21/2021. (05.03.) sz. határozatával 50.000 Ft támogatást biztosít a KTE 
Fejér Megyei Szervezetének a közutas szakmai nap megszervezéséhez. Az elnökség a 
határozatot hét igen szavazattal, egyhangúlag hozta. 
 

k.m.f. 

 

 

    Pálfiné Nagy Mária              Kumánovics György            dr. Szepes András  
 irodavezető             titkár                 elnök 


